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ÁGAZATI ALAPVIZSGA ELJÁRÁSREND 
 

 

Az ágazati alapvizsga a képzésben részt vevő személynek az adott ágazatban történő 

munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudását és kompetenciáit egységes eljárás keretében 

méri.  

A vizsga a képzési és kimeneti követelményekben (továbbiakban: KKK) meghatározott 

írásbeli, interaktív, gyakorlati vagy szóbeli vizsgatevékenységekből állhat. Az ágazati 

alapvizsga lebonyolítására a tanulmányok alatti vizsga szabályait kell alkalmazni. (12/2020. (II. 

7.) Korm. rendelet Szkt. 91. §-ához 255. §)  

A vizsgára bocsátás feltételei:  

 A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az ágazati alapoktatás elvégzését 

követően tehet ágazati alapvizsgát.  

 Vizsgára jelentkezés (tanuló, kiskorú tanuló esetén tanuló és gondviselő aláírásával). A 

jelentkezési lapot az ágazati alapoktatás befejezését megelőző 20. napig kell leadni. Ez 

alól a rövid képzési ciklusú felnőttképzés kivétel, amely esetében 15 nappal az ágazati 

alapvizsga előtt szükséges a jelentkezés leadása. (12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 182 § 

(1) )  

 Jelentkezési lapon a vizsgaszervező záradéka a vizsgára bocsáthatóságról. 

 

A VIZSGA ELŐKÉSZÍTÉSE 

 

Az ágazati alapvizsga lebonyolítására a tanulmányok alatti vizsga szabályait kell 

alkalmazni. (A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig 

tarthat.) A szakképző intézményekben szervezett és tartott tanulmányok alatti vizsgák 

vizsgabizottságának elnökét és tagjait az illetékes tankerületi igazgató bízza meg. A vizsga 

követelményeit és az értékelés szabályait a szakképző intézmény szakmai programjában kell 

meghatározni. 
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A vizsgacsoportok ágazatonként történő kialakításánál figyelembe kell venni az adott 

ágazathoz tartozó KKK –ban megjelölt vizsgatevékenységeket, gyakorlati vizsgarész esetén 

pedig az adott tanműhely befogadóképességét.  

 

A vizsgakövetelmények teljesítéséhez szükséges feladatlapok (tételsor, feladatlap, 

segédanyag, javításiértékelési útmutató) elkészítéséről azok az oktatók gondoskodnak, akiknek 

a tanulói érintettek a vizsgában. A feladatokra vonatkozó javaslatot a munkaközösség-vezető 

ellenőrzi, majd egyetértése esetén engedélyezteti az intézmény igazgatójával. 

 

VIZSGABEJELENTÉS AZ ILLETÉKES KAMARA FELÉ 

 

A szakképző intézmény által szervezett ágazati alapvizsgát a szakképző intézmény 

oktatóiból és az elnökből álló ágazati alapvizsga vizsgabizottság előtt kell letenni. A 

vizsgabejelentést az illetékes Kamara előírása szerinti időpontig kell elküldeni a Tankerületi 

Központnak, amelyet a Tankerületi Központ továbbít az illetékes Kamarának. Az ágazati 

alapvizsga elnökökre vonatkozó pályázati feltételeket a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

határozza meg, és a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara teszi nyilvánossá. 

 

 A vizsgabejelentőnek tartalmaznia kell:  

 az ágazat megnevezését, (felnőttképzés esetében a szakma megjelölését)  

 vizsgázók, ezen belül a javító-/ pótlóvizsgázók számát,  

 vizsgatevékenységek jellegét, időpontját, helyét, sorrendjét  
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AZ ALAPVIZSGA EREDMÉNYE 

 

A tanuló sikeres vizsga esetén jogosult a duális képzésbe (szakirányú oktatásba) való 

belépésre. Az ágazati alapvizsga eredménye a szakmai vizsga eredményébe beszámít. Ez azt 

jelenti, hogy ha valaki egy szakma megszerzését követően az adott ágazathoz tartozó további 

szakmát kíván szerezni, az ágazati alapvizsgát nem kell megismételnie. 

Az ágazati alapvizsga teljesítését az év végén adott bizonyítványba kell bejegyezni. Az ágazati 

alapvizsga bizonyítványba bejegyzett teljesítése a képzési és kimeneti követelményekben 

meghatározott munkakör betöltésére való alkalmasságot igazol. 

A tanuló magasabb évfolyamra nem léphet, ha az ágazati alapvizsga eredménye elégtelen. A 

javítóvizsgán is elégtelen ágazati alapvizsgát tett képzésben részt vevő személy a tanév végén nem 

minősíthető és a tanulmányait az ágazati alapoktatás megismétlésével folytatja. 

 

ÁGAZATI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

1) Munkahelyi egészség és biztonság: 

 egészségbiztonsági szabályok ismerete, megértése 

 munkahelyi szabályokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete 

 környezetvédelmi és hulladékhasznosítási alapfogalmak ismerete 

 

2) Ruhaipari ismeretek: 

 Ruhaipari technológiai alapismeretek 

 Ruhaipari anyag-és áruismert 

 Ruhaipari géptan 

 Ruhaipari gyártástechnológia 

Az értékelés százalékos formában történik. 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

51%-át elérte. 
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3) Gyakorlati vizsga 

A vizsgatevékenység megnevezése: műszaki dokumentáció alapján modell/ minta/ vázlat/ 

makett segítségével egyszerű alap szakma-specifikus (bőr, textil, ruha és / vagy porcelán) 

produktumot készít a vizsgázó. 

A műszaki leírásnak megfelelően ellenőrzést végez. 

A vizsgatevékenység leírása: a vizsgázó a kreatív ipar területéről választott egy darab egyszerű 

terméket vagy részterméket készít el a vizsga során. A produktumot a rendelkezésre 

bocsátott modell /minta / vázlat/ makett segítségével, a műszaki dokumentációnak megfelelően, 

a megadott specifikációk alapján kell elkészíteni a helyben biztosított anyagok, eszközök és 

gépek segítségével. A gyakorlati vizsga része az elvégzett munka szóbeli bemutatása (az 

alkalmazott anyagok, technikák, módszerek). 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 80% 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

 

A gyakorlati vizsgát az alábbi szempontok alapján, az elkészült produktum 

specifikációinak megfelelően kell értékelni az alábbi szempontok figyelembe vételével: 

 a készített vizsgadarab esztétikai megjelenése 

 a készített vizsgadarab méret és arány-jellemzői 

 a műszaki dokumentációnak való megfeleltetés 

 a szakmai, tűz- munkavédelmi és higiéniai szabályok betartása 

 kivitelezés / megvalósítás lépéseinek sorrendje 

 kivitelezés / megvalósítás során használt eszközök, gépek, berendezések, anyagok 

használata 

 önállóság, hatékonyság, kreativitás, igényesség 

 előre nem látható helyzetek, fellépő problémák kezelése, döntéshozás 

Az értékelés pontozásos formában történik. 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

51%-át elérte. 
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A VIZSGAKOORDINÁTOR FELADATAI  

 

 Előkészíti a vizsgadokumentumokat.  

 Gondoskodik a vizsga helyszínének előkészítéséről, személyi és tárgyi feltételeinek a vizsga 

során történő folyamatos biztosításáról. Gondoskodik a vizsga zavartalan lebonyolításáról.  

 Felveszi a kapcsolatot a vizsgabizottság tagjaival.  

 Elkészíti a vizsgáztatási rendet, jóváhagyás után elküldi a vizsga elnökének.  

 A vizsgafeladatot a vizsgaszervező vezetőjének jóváhagyása után továbbítja a vizsga 

elnökének.  

 Vizsganapokon fogadja a vizsgabizottság elnökét, elkíséri a vizsga helyszínére.  

 Koordinálja a vizsgát. 

 Tájékoztatja a vizsgázókat az egyes vizsgatevékenységek előtt az őket érintő döntésekről, 

tudnivalókról.  

 Összesíti a vizsga részeredményeit.  

 Elvégzi a vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket.  

 Vezeti a vizsgajegyzőkönyvet.  

 Gondoskodik a vizsga lezárását követően a vizsga dokumentumainak a vizsgabizottság által 

történő hitelesítéséről.  

 Kitölti és aláíratja az igazolásokat az ágazati alapvizsga teljesítéséről. 

 Az osztályfőnökök /képzés felelősök felé továbbítja a vizsgaeredményeket.  

 A vizsgabizottság tagjainak biztosítja:  

o értékelő lap (munkapéldány)  

o gyakorlati vizsga feladatlapokat, étékelőlapokat  

 A vizsgarészeknek megfelelően biztosítja:  

o baleset és munkavédelmi jegyzőkönyvet  

o személyi és tárgyi feltételeket meglétét igazoló nyilatkozatokat vizsgarészenként. 
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VIZSGABIZOTTSÁG  

 

Az intézmény által szervezett ágazati alapvizsgát az intézmény oktatóiból és az elnökből 

álló vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét az intézmény székhelye szerint 

illetékes területi gazdasági kamara delegálja (12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet Szkt. 91. §-ához 

257. §)  

 

Vizsgabizottság feladata  

 

 A vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai együttesen és a külön-külön felügyelt 

vizsgafolyamatok tekintetében önállóan is felelősek a vizsga szabályos 

lefolytatásában.  A vizsgabizottság munkáját a vizsgaelnök irányítja.  

 A vizsgabizottság tagjai az egyeztetést követően jóváhagyják a vizsgáztatási rendet, 

melynek ténye a vizsgajegyzőkönyvben rögzítésre kerül.  

 Az írásbeli, az interaktív vizsgatevékenységeknél a vizsgáztatási rendben 

rögzítetteknek megfelelően legalább egy vizsgabizottsági tagnak jelen kell lennie.  

 A gyakorlati vizsgatevékenységnél és a portfólióvédésnél legalább két 

vizsgabizottsági tag együttesen értékel.  

 Az értékelés az adott vizsgatevékenységhez kapcsolódó értékelő lap vagy javítási 

értékelési útmutató alapján történik.  

 

A vizsgaelnök feladatai  

 

Az ágazati alapvizsga vizsgabizottságának elnöke feladatait a 12/2020 (II.7) Kormányrendelet 

a SZkt. 91.§-hoz a 183. §-ban meghatározottak szerint látja el.  

Az ágazati alapvizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű 

megtartásáért.  
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Ennek keretében  

 meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére és teljesítette-e a 

vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a 

szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását,  

 átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja 

a vizsga iratait,  

 a vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság másik két tagját 

is bevonhatja.  

 a vizsga kezdetekor megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti a 

vizsga szabályait. 

 A gyakorlati vizsgatevékenységet akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság 

elnöke meggyőződött a vizsgatevékenység elvégzéséhez szükséges személyi és 

tárgyi feltételek meglétéről.  

 Ellenőrzi a vizsgatevékenység megkezdése előtt, hogy megkapták-e a vizsgázók 

a gyakorlati vizsgatevékenység helyére és a munkavégzésre vonatkozó 

munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi tájékoztatót.  

 A vizsgabizottság elnöke véleményével, észrevételeivel segíti az értékelő 

vizsgabizottsági tagok munkáját.  
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A vizsgabizottsági tagok feladata  

 

 részt vesznek a személyi, tárgyi és szakmai feltételek,  

 az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények, 

  meglététének ellenőrzésében,  

 részt vesznek a vizsgáztatásban a vizsgáztatási rendnek megfelelően,  

 részt vesznek a vizsgabizottság döntéseiben,  

 értékelik a vizsgatevékenységeket, kialakítják és véglegesítik a vizsgajegyeket, 

szükség szerint meghallgatják a vizsgabizottság elnökének támogató véleményét is, 

 aláírják a vizsgajegyzőkönyvet és a kinyomtatott dokumentumokat. 

 

SZAKMAI FELÜGYELŐ TANÁR FELADATA  

 

 A vizsgához szükséges alapanyagok igénylését, alátámasztó dokumentumokkal 

együtt elkészíti.  

 Előkészíti a gyakorlati vizsga helyszínét.  

 Előkészíti a gyakorlati vizsgafeladat elkészítéséhez szükséges eszközöket, gépeket. 

 Tájékoztatja a vizsgázókat a gyakorlati vizsgatevékenység rendjéről, menetéről.  

 A vizsga megkezdése előtt megtartja a munkavégzésre vonatkozó tűz-, munka- és 

egészségvédelmi tájékoztatást, az erről készült nyilatkozatot aláíratja vizsgán részt 

vevőkkel.  

 Elősegíti a vizsga zavartalan lebonyolítását.  

 A vizsgabizottság egyetértésével közreműködik a felmerülő problémák 

elhárításában.  

 Felügyeli a vizsgázók balesetmentes munkavégzését. 
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OSZTÁLYFŐNÖK / KÉPZÉSFELELŐS FELADATA  

 

Rögzíti az e-krétában, törzslapon és a bizonyítványban az ágazati alapvizsga eredményét. 

 Bejegyzés szövege:  

 A (…………………..) ágazati alapvizsgán a képzési és kimeneti követelményekben 

meghatározott feltételeknek megfelelt, az ágazati alapvizsga teljesítéséről igazolást 

kapott.(iktatószám:………………..)  

Az ágazati alapvizsgán elért eredménye: betűvel (számmal), százalék % pl.: jeles (5), 98% vagy 

jó (4), 79% …  

 Sikertelen ágazati alapvizsgát tett, tanulmányait az ágazati alapoktatás megismétlésével 

folytathatja.  

 Sikertelen ágazati alapvizsgát tett, a tehet. 

 

VIZSGADOKUMENTUMOK  

 

Vizsgajegyzőkönyv  

 

A vizsgajegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:  

 értekezletek helyét (előkészítő és értékelő értekezlet), idejét, résztvevők nevét, 

szerepkörét,  

 csoportbontásra vonatkozó információkat,  

 a vizsgáztatás rendjét a vizsgafeladatok megnevezésével, sorrendjüket, a végrehajtás 

várható idő-tartamát, párhuzamos vizsga esetén a vizsgacsoportok vizsgafeladatainak 

sorrendjét, időtartamát és beosztását,  

 az értekezleteken elhangzottakat, határozatokat, szavazások eredményét, 

különvélemények feltűntetését,  
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 vizsgára vonatkozó szabályokat, melyek meghatározzák az adott vizsga lebonyolítása 

során a bizottsági tagok között kialakított munkamegosztást és ellenőrzési felelősséget,  

 a helyi sajátosságokat figyelembe véve kialakított minden olyan további rendelkezést, 

mely a vizsga minden tagja számára egyértelművé teszi a lebonyolítás körülményeit, 

  vizsgaelnöknek a vizsgával kapcsolatos tapasztalatainak értékelését,  

 A vizsga lezárását követően a vizsgaelnök, a vizsgabizottsági tagok, a 

vizsgakoordinátor és vizsgaszervező képviselője által aláírt vizsgajegyzőkönyvhöz 

csatolni kell az összesített értékelő lapot és a benyújtott felmentési kérelmekhez csatolt 

okiratok másolatát. 

 

Vizsgajegyzőkönyv részei, mellékletei 

 

o Vizsgáztatási rend  

o Nyilatkozat a személyi és tárgyi feltételek megfelelőségről (a VB nyilatkozata)  

o Nyilatkozat a munka- tűz- és egészségvédelmi oktatáson való részvételről 

(gyakorlati vizsgatevékenységhez)  

o Jegyzőkönyv írásbeli / interaktív vizsgatevékenységhez  

o Értékelő lap, amennyiben az adott ágazat vizsgatevékenysége megkívánja  

o Felmentés esetén a szükséges dokumentumok (határozat)  

o Kijavított, elnök által jóváhagyott írásbeli/interaktív dolgozatok  

o Gyakorlati feladatok - a vizsgabizottság jóváhagyásának igazolása  

o Vizsgabizottság aláírását és értékelését tartalmazó gyakorlati vizsgatevékenységek 

értékelőlapjai  

o Felkészülési lapok  

o Portfóliók 
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AZ ÁGAZATI VIZSGASZABÁLYZAT MELLÉKLETEI  

Iratminták  

 Jelentkezési lap  

 Vizsgabejelentő  

 Megbízólevél  

o vizsgabizottsági tagok  

o vizsgakoordinátor  

 Megbízólevél, ha az adott ágazat vizsgatevékenysége megkívánja  

o szakmai felügyelő oktatók  

o írásbeli/interaktív vizsgafeladatot javító oktató  

o írásbeli/interaktív vizsgafelügyelő(k)  

 Nyilatkozat személyi- tárgyi feltételekről (vizsgatevékenységenként)  

 Nyilatkozat a munka-, tűz- és egészségvédelmi oktatáson való részvételről 

             (vizsgatevékenységenként)  

 Vizsgáztatási rend  

 Jegyzőkönyv írásbeli / interaktív vizsgatevékenységhez  

 Értékelő lap  

 Igazolás ágazati alapvizsgáról  

 Átvételi elismervény ágazati alapvizsga igazolás kiadásáról 

 

Az ágazati alapvizsga lebonyolítására vonatkozó rendelkezések:  

 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban Szkt.)  

 91. § 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban Szkt.) 255. § - 257. §  

 12/2020 (II.7.) Korm.rendelet 13 § . és 16 §  

mailto:titkarsag@bekeligeti-zala.edu.hu
http://www.bekeligetiiskola.hu/


 

 
 

8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti utca 6. 

Telefon: 92/510-888; email: titkarsag@bekeligeti-zala.edu.hu 

 

 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti utca 6. 

: 06-92-510-888 

: titkarsag@bekeligeti-zala.edu.hu   

WEB: www.bekeligetiiskola.hu 

 

 

 

ÁGAZATI ALAPVIZSGA LEÍRÁSA, MÉRÉSÉNEK, ÉRTÉKELÉSÉNEK 

SZEMPONTJAI  

Kreatív ágazat 

Ágazati alapvizsga  

Vizsgafeladat 

megnevezése 
Vizsga típusa Időtartam Feladattípusok 

Vizsgatevékenység 

aránya a teljes 

ágazati alapvizsgán 

belül 

Szakmai 

alapismeretek 
Írásbeli vizsga 60 perc 

 Ruhaipari technológia, 

 Gyártás előkészítés, 

 Ruhaipari géptan, 

 Ruhaipari anyag-és áruismeret, 

 Munkavédelmi, tűzvédelmi 

alapismeretek 

Az írásbeli feladatok formái 

lehetnek: 

 Tesztfeladatok, ahol egy jó válasz 

lehetséges. 

 Feleletválasztó feladatok a 

lehetséges feladatok 

felsorolásával. 

 Hiányos szöveg kiegészítése. 

 Igaz-Hamis állítások. 

 Rövidválaszos feladatok.  

 Párosító feladatok. 

20% 

Az értékelés százalékos formában történik. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha 

a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 31 %-át elérte. 
 

Komplex 

gyakorlati 

feladat 

Gyakorlati 

vizsga 
90 perc 

Komplex gyakorlati vizsgafeladat: 

Az iskola a saját lehetőségeit 

figyelembe véve, legalább kettő 

gyakorlati feladatsort állít össze. 

Az alapműveletek, amelyek során: 

 A kiszabott szabvány átvétele. 

 Előre elkészített műszaki 

dokumentáció alapján elkészíti a 

terméket. 

80% 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai és 

súlyozásuk: 

 

Értékelési szempontok a szakmai 

ismeretek és kompetenciák figyelembe 

vételével 

elérhető 

pontszám 

 Zseblap kétszeres behajtása, letűzése 15 

 Zseblap feltűzése az elejére 15 

 Oldalak, alja felvarrása 15 

 Kötőpánt felvarrása a derékrészre 10 

 A kötők kigépelése, és paszpolképzése 15 

 Kötők és derékrész megtűzése 25 

 Készre vasalás 5 
 

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 50 %-át 

elérte. 
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A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani:  

 Ágazati alapvizsga: 20 %,  

 Szakmai vizsga: 80 % 

 

Törvényi hivatkozások: 

Az Szkt. 91. §-ához 255. § Az ágazati alapvizsga lebonyolítására a tanulmányok alatti vizsga 

szabályait kell alkalmazni.  

256. §(1) A tanuló magasabb évfolyamra nem léphet, ha sikertelen ágazati alapvizsgát tett. 

 

Ágazati alapvizsga értékelése: 

 80 – 100 %  jeles (5) 

 60 – 79 %  jó (4) 

 50 – 59 %  közepes (3) 

 41 – 49 %  elégséges (2) 

 0 – 40 %  elégtelen (1) 
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Iratminták-Melléklet 1. 

 

Mellékletek:….. db 

 

VIZSGAJEGYZŐKÖNYV  

ágazati alapvizsgáról 

 

A vizsga adatai  

 

A vizsgaszervező megnevezése:  Béke Ligeti Általános Iskola, 

Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény 

 

A vizsgaszervező székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti u. 6. 

 

A képző intézmény megnevezése: Béke Ligeti Általános Iskola, 

Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény 

A képző intézmény székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti u. 6. 

 

A vizsgáztatott ágazat megnevezése:  KREATÍV 

 

A vizsgára jelentkezők száma:  ….. fő  

Vizsgára bocsáthatók száma:   ….. fő  

Javítóvizsgára jelentkezők száma:      ….. fő  

Pótlóvizsgára jelentkezők száma:      …... fő 
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I. Nyitó értekezlet 

Helyszíne:  Béke Ligeti Általános Iskola, 

Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola 

és EGYMI 

Időpontja:  2022……... 

 

Jelen vannak: 

 

igazgató, vizsgaelnök, a vizsgabizottsági tagok  

ágazati alapvizsga vizsgakoordinátora  

szakmai felügyelő tanár  

 

A vizsga elnöke a vizsga megkezdése előtt:  

 egyeztetett a vizsgabizottság további tagjaival a vizsgáztatási rend elfogadását illetően  

 elfogadta a vizsgáztatási rendet  

 ellenőrizte a képzési és kimeneteli követelményekben előírt személyi és tárgyi 

feltételek megfelelőségét és jóváhagyta  

 ellenőrizte a vizsgázók képzési és kimeneteli követelményekben előírt vizsgára 

bocsátás feltételeit 

 

 

 A vizsgaelnök ellenőrizte a vizsgázók személyazonosságát  

 Az igazgató, vagy megbízottja köszöntötte a megjelent vizsgázókat, vizsgabizottságot.  

Bemutatta a vizsgabizottságot a vizsgázóknak.  

 A vizsgaelnök köszöntötte a jelenlevőket, általánosságban tájékoztatta a vizsgázókat a 

vizsgatevékenység lebonyolításának rendjéről.  

 A vizsgára jelentkezett …… főből a vizsgán ……….. fő vizsgázó nem jelent meg. A ……. 

fő vizsgázó megfelel képzési és kimeneteli követelményekben előírt vizsgára bocsátási 

feltételeknek, megkezdheti az ágazati alapvizsgát.  

 

II. A vizsga megkezdése előtt 
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 A vizsgázók elfoglalták a helyüket az első vizsgatevékenység helyszínén.  

 

Mellékletek: Vizsgáztatási rend ágazati alapvizsgához (Vizsgajegyzőkönyv 1. számú 

melléklete) 

 

1) Írásbeli vizsgafeladat 

Vizsgatevékenység megnevezése:  Szakmai alapismerek 

Helyszíne:  Béke Ligeti Általános Iskola, 

Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola 

és EGYMI 

Időpontja:                                  202……………………………….. 

Megjelent vizsgázók száma:      ..…. fő  

Igazoltan távol:       ..…. fő 

Igazolatlanul távol:                   ..….. fő  

 

Jelen vannak: 

a vizsgaelnök, a vizsgabizottsági tagok, a szakmai felügyelő tanár. 

 

A vizsgabizottság megállapította, hogy a vizsgán megjelent …… fő vizsgázó.  

A gyakorlati feladat a szabályoknak megfelelően kerültek lebonyolításra.  

 

Mellékletek:  

Nyilatkozat szakmai vizsgához a személyi és tárgyi feltételek megfelelőségéről  

(Vizsgajegyzőkönyv 2.a számú melléklete)  

 

 

 

 

 

III. Vizsga 
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A vizsgatevékenység megkezdése előtt 

 

1. A vizsgabizottság megállapította, hogy a vizsgán megjelent 8 fő vizsgázó. 

2. A vizsgabizottság meggyőződött az írásbeli vizsgatevékenység megkezdéséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétéről. 

3. Az írásbeli vizsgatevékenység előkészítése a szabályoknak megfelelően került 

lebonyolításra. 

 

 

Az írásbeli boríték, illetve az elektronikusan érkező feladatlapok állapota (megfelelő 

aláhúzandó) :   

sértetlen    sérült   bontott. 

 

A felügyelő tanár tájékoztatást ad a vizsgázók részére a vizsga szabályairól. Ezután 

a vizsgabizottság felügyelete mellett felbontja a Béke Ligeti Általános Iskola, 

Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola és EGYMI pecsétjével lezárt, a mai napra kitűzött 

feladatot tartalmazó borítékot és kiosztja a feladatlapokat a vizsgázóknak. Az írásbeli 

vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam 60 perc. 
 

 

2)  Gyakorlati vizsgatevékenység 

Vizsgatevékenység megnevezése:  Komplex gyakorlati vizsgafeladat 

Helyszíne:  Béke Ligeti Általános Iskola, 

Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola 

és EGYMI 

 

A vizsga megkezdése előtt:  

 a szakmai felügyelő tanár tájékoztatta a vizsgázókat a vizsgatevékenység helyére és a 

munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról  

 a vizsgaelnök ellenőrizte, hogy a vizsgázók rendelkeznek-e megfelelő védőeszközökkel  

 a vizsgaelnök meggyőződött a vizsgatevékenység megkezdéséhez szükséges személyi 

és tárgyi feltételek meglétéről és engedélyezte a vizsgatevékenység megkezdését  

 a vizsgaelnök tájékoztatta a vizsgázókat arról, hogy aki a gyakorlati feladatot befejezte, 

az közli a vizsgabizottság tagjával, aki ennek időpontját feljegyzi, az elkészült gyakorlati 

feladatot átveszi. 
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Időpontja:                                  202……………………………….. 

Megjelent vizsgázók száma:      ..…. fő  

Igazoltan távol:       ..…. fő 

 Igazolatlanul távol:                   ..…. fő  

 

Jelen vannak  

a vizsgaelnök, a vizsgabizottsági tagok, a szakmai felügyelő tanár. 

 

A vizsgabizottság jelen levő tagjai tájékoztatják a vizsgázókat a gyakorlati vizsgatevékenység 

menetéről. A szakmai felügyelő tanár munka-, tűz- és egészségvédelmi oktatásban részesíti a 

vizsgázókat, akik részvételüket a Nyilatkozat aláírásával igazolják. Ezután kerül sor a 

gyakorlati vizsgafeladat vizsgázónkénti kihúzására. 

 

A vizsgabizottság megállapította, hogy a vizsgán megjelent …… fő vizsgázó.  

 

A gyakorlati feladat a szabályoknak megfelelően került lebonyolításra.  

 

Mellékletek:  

 

 Nyilatkozat szakmai vizsgához a személyi és tárgyi feltételek megfelelőségéről  
(Vizsgajegyzőkönyv 2.a számú melléklete)  

 Melléklet: Nyilatkozat a munka-, tűz- és egészségvédelmi oktatáson való részvételről 
(Vizsgajegyzőkönyv 4. számú melléklete) 
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IV. Záró értekezlet 

 

Helyszíne:  Béke Ligeti Általános Iskola, 

Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola és 

EGYMI 

Időpontja: …………. 

 

Jelen vannak 

Az igazgató, a teljes vizsgabizottság, szakmai vizsga vizsgakoordinátora.  

Az akkreditált vizsgaközpont előkészítette a szakmai vizsga eredményének kihirdetését. 

A vizsgabizottság határozatai:  

A vizsgára bejelentett:         ….. fő  

Vizsgára bocsátható:                   …. fő  

Nem jelent meg (igazolatlanul): …. fő  

 Vizsgázó neve:  

Nem jelent meg (igazoltan):        …. fő 

Sikeres vizsgát tett:                      …. fő   

Sikertelen vizsgát tett:                 …. fő 

 

Sikertelen vizsgát tett vizsgázó neve Sikertelen vizsgatevékenység megnevezése 

  

 

A vizsga szervezése, valamint lebonyolítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően, 

nyugodt, barátságos légkörben zajlott. A vizsgaelnök tájékoztatta a vizsgázókat arról, hogy az 

akkreditált vizsgaközpont döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen a 

vizsgázó jogszabálysértésre hivatkozva - a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól 

számított öt napon belül - törvényességi kérelmet nyújthat be. A benyújtásra meghatározott 

határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs. Óvást, kifogást egyetlen vizsgázó 

sem tett. 
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A vizsgaelnök az ágazati alapvizsgával kapcsolatos tapasztalatainak értékelése:  

 

 

Melléklet: értékelő lap (Vizsgajegyzőkönyv 4. számú melléklete)  

 

A jegyzőkönyv elfogadásának hiteléül: 

 

Kelt: Zalaegerszeg, 20... ………………….. 

 

 

…………………………       …………………………  

Vizsgaelnök            Vizsgabizottsági tag 

 

 

 

…………………………     …………………………  

Vizsgabizottsági tag       Igazgató 

 

 

       …………………………  

Vizsgakoordinátor 
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Iratminták-Melléklet 2. 

 

VIZSGÁZTATÁSI REND 
 

Ágazati alapvizsgához 

(Vizsgajegyzőkönyv 1. számú melléklet) 

 

 

Ágazati alapvizsga adatai 

 

A vizsgaszervező megnevezése:  Béke Ligeti Általános Iskola, 

Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény 

 

A vizsgaszervező székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti u. 6. 

A vizsgáztatott ágazat megnevezése:  KREATÍV 

A vizsgára jelentkezők száma:                                    ….. fő 
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Vizsgáztatási rend 

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 

34 542 08 Divatszabó 
 

20... ………………… 

 

Csoport létszáma: … fő 

Sorszám 
Vizsgafeladat 

megnevezése 

Vizsgafeladat 

jellege 
Helyszín Időtartam Időpont 

1. Nyitóértekezlet ---------------- 

Béke Ligeti Általános 

Iskola, Készségfejlesztő 

Iskola, Szakiskola és 

Egységes 

Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 

15 perc 8 00 

2. 

Köszöntő, általános 

tájékoztatás, 

tételhúzás, első 

vizsgatevékenység 

helyszínének elfoglalása 

---------------- 15 perc 8 15 

3. Szakmai alapismeretek Írásbeli vizsga 60 perc 8 30 

Szünet: 10 perc 

4. 
Munka,-tűz,- és 

egészségvédelmi oktatás 
------------- 

Béke Ligeti Általános 

Iskola, Készségfejlesztő 

Iskola, Szakiskola és 
Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 

20 perc 9 40 

5. 
Komplex gyakorlati 

feladat 

Gyakorlati 

vizsga 
Béke Ligeti Általános 

Iskola, Készségfejlesztő 

Iskola, Szakiskola és 
Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 

90 perc 9 40 

6. 
Záróértekezlet 

(igazolások kiállítása) 
--------------- ---------- --------- 

7. Eredményhirdetés --------------- --------- ---------- 
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8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti utca 6. 

Telefon: 92/510-888; email: titkarsag@bekeligeti-zala.edu.hu 

 

 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti utca 6. 

: 06-92-510-888 

: titkarsag@bekeligeti-zala.edu.hu   

WEB: www.bekeligetiiskola.hu 

 

 

Az ágazati alapvizsga lebonyolítására vonatkozó egyéb rendelkezések:  

 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban Szkt.) 91. §  

 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban Szkt.) 255. § - 257. §  

 12/2020 (II.7.) Korm.rendelet 13 § . és 16 §  

 

A vizsgáztatási rend elfogadásának hiteléül: 

Kelt: Zalaegerszeg, 20... ………………….. 

 

 

…………………………       …………………………  

Vizsgaelnök            Vizsgabizottsági tag 

 

 

 

…………………………     …………………………  

Vizsgabizottsági tag       Igazgató 

 

 

       …………………………  

Vizsgakoordinátor 
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8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti utca 6. 

Telefon: 92/510-888; email: titkarsag@bekeligeti-zala.edu.hu 

 

 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti utca 6. 

: 06-92-510-888 

: titkarsag@bekeligeti-zala.edu.hu   

WEB: www.bekeligetiiskola.hu 

 

 

 

Iratminták-Melléklet 3. 

 

NYILATKOZAT 

ágazati alapvizsgához 

(Vizsgajegyzőkönyv 2. számú melléklete) 

 

A 202... ……… …..-én lebonyolításra kerülő ……………………. ágazati alapvizsga 

vizsgabizottsága ezúton nyilatkozik arról, hogy a személyi és tárgyi feltételek - beleértve az 

egészséges és biztonságos vizsgakörülményeket- megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. 

 

Kelt: Zalaegerszeg, 20... ………………….. 

 

 

…………………………      …………………………  

Vizsgaelnök           Vizsgabizottsági tag 

 

 

 

…………………………     …………………………  

Vizsgabizottsági tag       Igazgató 

 

 

       …………………………  

Vizsgakoordinátor 
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8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti utca 6. 

Telefon: 92/510-888; email: titkarsag@bekeligeti-zala.edu.hu 

 

 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti utca 6. 

: 06-92-510-888 

: titkarsag@bekeligeti-zala.edu.hu   

WEB: www.bekeligetiiskola.hu 

 

 

 

Iratminták-Melléklet 4. 

 

NYILATKOZAT A MUNKA-, TŰZ- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI 

OKTATÁSON VALÓ RÉSZVÉTELRŐL 
 

Ágazati alapvizsgához 

(Vizsgajegyzőkönyv 3. számú melléklet) 

 

 

 

Ágazati alapvizsga adatai 

 

A vizsgaszervező megnevezése:  Béke Ligeti Általános Iskola, 

Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény 

 

A vizsgaszervező székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti u. 6. 

A vizsgáztatott ágazat megnevezése:  KREATÍV 

 

A vizsgára jelentkezők száma:                                  ….. fő 

Igazoltan távol:      ….. fő  

Igazolatlanul távol:      ….. fő  

Az oktatáson részt vettek száma:   ….. fő  

Az oktatás formája:      elméleti / gyakorlati 

Az oktatás helyszíne: 8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti u. 6. 

Az oktatás időpontja:  …………………………………  

Az oktatást tartó szakmai felügyelő tanár:  ………………………………… 
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8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti utca 6. 

Telefon: 92/510-888; email: titkarsag@bekeligeti-zala.edu.hu 

 

 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti utca 6. 

: 06-92-510-888 

: titkarsag@bekeligeti-zala.edu.hu   

WEB: www.bekeligetiiskola.hu 

 

 

Az oktatás rövid tartalmi összefoglalása  

Munkavédelmi, egészségvédelmi szabályok; Gépek, berendezések, eszközök szabályszerű 

használata; Balesetek lehetséges típusai a vizsga helyszínén; Teendők baleset esetén; 

Tűzesetek elkerülése, megakadályozása; Teendők tűz esetén; Tűzoltó készülékek 

elhelyezkedése, használata. 

 

Aláírásommal igazolom, hogy a projektfeladat megkezdése előtt a fentiek szerinti tűz-, 

munka-, és egészségvédelmi oktatásban részesültem. 

 

Sorszám Név Aláírás 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7. 
  

8. 
  

9. 
  

10. 
  

11. 
  

12. 
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8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti utca 6. 

Telefon: 92/510-888; email: titkarsag@bekeligeti-zala.edu.hu 

 

 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti utca 6. 

: 06-92-510-888 

: titkarsag@bekeligeti-zala.edu.hu   

WEB: www.bekeligetiiskola.hu 

 

 

Az oktatás megtörténtét a vizsgabizottság tagjai és a jelenlevők aláírásukkal igazolják. 

 

Kelt: Zalaegerszeg, 20... ………………….. 

 

 

…………………………      …………………………  

Vizsgaelnök          Vizsgabizottsági tag 

 

 

 

…………………………     …………………………  

Vizsgabizottsági tag       Igazgató 

 

 

       …………………………  

Vizsgakoordinátor 
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8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti utca 6. 

Telefon: 92/510-888; email: titkarsag@bekeligeti-zala.edu.hu 

 

 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti utca 6. 

: 06-92-510-888 

: titkarsag@bekeligeti-zala.edu.hu   

WEB: www.bekeligetiiskola.hu 

 

 

 

Iratminták-Melléklet 5. 

 

 

ÉRTÉKELŐ LAP ÁGAZATI ALAPVIZSGÁRA 

(Vizsgajegyzőkönyv 1. számú melléklet) 

Sorszám Név 

Írásbeli 

vizsgatevékenység 

eredménye %-ban 

Gyakorlati 

vizsgatevékenység 

eredménye %-ban 

Összes 

% 
Érdemjegy 

1.   
   

2.   
   

3.   
   

4.   
   

5.   
   

6.   
   

7. 
     

8. 
     

9. 
     

10. 
     

11. 
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8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti utca 6. 

Telefon: 92/510-888; email: titkarsag@bekeligeti-zala.edu.hu 

 

 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti utca 6. 

: 06-92-510-888 

: titkarsag@bekeligeti-zala.edu.hu   

WEB: www.bekeligetiiskola.hu 

 

 

 

Kelt: Zalaegerszeg, 20... ………………….. 

 

 

…………………………      …………………………  

Vizsgaelnök          Vizsgabizottsági tag 

 

 

 

…………………………     …………………………  

Vizsgabizottsági tag       Igazgató 

 

 

       …………………………  

Vizsgakoordinátor 
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8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti utca 6. 

Telefon: 92/510-888; email: titkarsag@bekeligeti-zala.edu.hu 

 

 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti utca 6. 

: 06-92-510-888 

: titkarsag@bekeligeti-zala.edu.hu   

WEB: www.bekeligetiiskola.hu 

 

 

Igazolás száma:…………..……………….  

 

IGAZOLÁS 

 

Ágazati alapvizsgán elért eredményről 

 

Vizsgázó neve:   

Születési név:   

Születési hely és idő:   

Anyja leánykori neve:   

Oktatási azonosító:   

 

Ágazat megnevezése: KREATÍV 

 

Vizsgafeladat megnevezése: Vizsga típusa Időtartam 
Elért eredmény 

%-ban 

Szakmai alapismeretek 
 

Írásbeli 
60 perc  

Komplex gyakorlati feladat Gyakorlati 90 perc  

 

A vizsgázó ágazati alapvizsgán elért eredménye: 

% Érdemjegy 

  

 

 

Kelt: Zalaegerszeg, 202………. 

 

 

……………………………..     ……………………………… 

Vizsgaszervező képviselője            Vizsgabizottság elnöke 

P.H. 
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8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti utca 6. 

Telefon: 92/510-888; email: titkarsag@bekeligeti-zala.edu.hu 

 

 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti utca 6. 

: 06-92-510-888 

: titkarsag@bekeligeti-zala.edu.hu   

WEB: www.bekeligetiiskola.hu 

 

 

 

 

Iratminták-Melléklet 7. 

 

 

Átvételi elismervény ágazati alapvizsga igazolás kiadásáról 

 

S. sz. Név Igazolás száma Aláírás 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

    

    

    

 

 
Kelt: Zalaegerszeg, 202…………………….. 
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